
R  E  G  U  L  A  M  I  N 
uczestnictwa w zajęciach  bibliotecznych dla dzieci  organizowanych 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krotoszycach 
 w czasie wakacji 2022 

 
1. Zajęcia wakacyjne odbywać się będą na świetlicy wiejskiej w Krotoszycach od 

04.07.2022 do 29.07.2022, w godzinach od 6.45 do 15.30. 
2. Zajęcia są organizowane dla dzieci w wieku od 6-12 lat. 
3. Ilość dzieci mogących uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona do 25 osób. 

Pierwszeństwo w zapisach na zajęcia mają dzieci, które uczestniczyły będą cały 
miesiąc lipiec 2022 r. na zajęcia oraz: 
a) uczęszczające do szkół podstawowych z terenu gminy, 
b) dzieci zameldowane na terenie gminy Krotoszyce oraz dzieci rodziców 

pracujących na terenie Gminy Krotoszyce, 
c) dzieci zamieszkujące poza obszarem Gminy będą mogły uczestniczyć w zajęciach 

gdy nie będzie chętnych z terenu gminy. 
4. W zajęciach będą mogły brać udział dzieci, które dostarczą pisemną zgodę (rodzica 

/opiekuna) na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku i 
zapoznają się z obowiązującym w czasie zajęć regulaminem.  

5. Zajęcia są odpłatne - kwota odpłatności ustalona zostanie i przekazana 
opiekunowi/rodzicowi z obowiązkiem zapłaty wraz ze zgodą na udział dziecka w 
zajęciach.  W cenę zajęć wliczony jest koszt obiadu oraz opieka nad dziećmi. 

6. Minimalny okres uczęszczania dziecka na zajęcia wynosi 2 tygodnie. 
7. Osoby korzystające z zajęć zobowiązane są do kulturalnego zachowania się i nie 

zakłócania spokoju innym uczestnikom zajęć. 
8. W czasie zajęć: zakazane jest korzystanie z telefonów komórkowych. 
9. Korzystający ze sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach, gdzie odbywają się 

zajęcia  zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem. 
10. Za zniszczenie sprzętu odpowiada osoba, która tego dokonała. 
11.  Organizator sprawuje opiekę i ponosi odpowiedzialność za dzieci przebywające na 

terenie gdzie odbywają się zajęcia. Za opiekę nad dziećmi w drodze i powrót z zajęć 
odpowiada rodzic/opiekun. 

12.  Korzystający z pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia zobowiązani są do 
zachowania porządku czystości w  pomieszczeniach świetlicy. 

13.  Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do podporządkowania się  
opiekunowi świetlicy. 

14.  Osoby nie przestrzegające regulaminu nie będą mogły korzystać  z zajęć. 
 

 
Krotoszyce 23.05.2022 r.  


